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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ν.4412/2016) 

 
Ο Δήμαρχος Επιδαύρου 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

   Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών 

υπηρεσιών με τίτλο « ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ», 

προϋπολογισμού 34.680,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. 
  Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας. 

Αναθέτουσα αρχή:   ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 
Διεύθυνση:  Πλατεία Καραϊσκάκη 9 , ΛΥΓΟΥΡΙΟ – Τ.Κ.21052 
Τηλέφωνο:   2753360121  
Fax:2753360102 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των  43.003,20 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%. 

Η διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας θα είναι έως εξαντλήσεως της μεταφοράς ποσότητας 

συνολικά  578 τόνων ανακυκλώσιμων υλικών (βάσει ζυγολογίων του ΚΔΑΥ Τρίπολης) , από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 29 / 05 / 2020, ημέρα Παρασκευή  (ώρα 

λήξης 10:00 π.μ.) στο Δημαρχείο Επιδαύρου (Πλατεία Καραϊσκάκη 9, Λυγουριό, Τ.Κ. 21052). 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 

ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 

    Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα του 

αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο 

οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση όπως αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη της 

παραπάνω εργασίας. 

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται για συνοπτικό διαγωνισμό.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 

5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. 

H μελέτη, η αναλυτική διακήρυξη, το έντυπο προσφοράς, καθώς και πληροφορίες παρέχονται 

στο Δημαρχείο Επιδαύρου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πλατεία Καραϊσκάκη 9, Λυγουριό, 

Τ.Κ. 21052, αρμόδιος υπάλληλος Προύντζος Βασίλειος τηλ. 27533-60121 , είτε στην ιστοσελίδα 

του Δήμου www.epidavros.gr. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

Ημερομηνία:   13 / 05 / 2020 

Αριθμ. πρωτ.: 1752 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ                                               

       ΥΛΙΚΩΝ  Δ.  ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 
  

ΠΡΟΫΠ:    34.680,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

        

http://www.epidavros.gr/
ΑΔΑ: 6ΘΣΡΩΡΨ-9ΑΑ


		2020-05-13T13:13:59+0300
	Athens




